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1. ПРЕДМЕТ
Овa процедура дефинише начин и поступак екплоатације сервиса
комуникационе мреже Управе за заједничке послове републичких органа.
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ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Ову процедуру спроводе запослени у Сектору за информационо-комуникационе
технологије (СИКТ) а примењује се и у осталим организационим јединицама државних
органа код корисника рачунарско-комуникационе мреже Управе за заједничке послове
републичких органа.
3.

ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

 Систем – скуп метода, поступака, хардвеских и софтверских ресурса обликованих
у циљу подршке пословним процесима унутар.
 Сервис – ИТ процес којим се корисницима пружа одговарајућа ИТ услуга (нпр.
сервис електронске поште).
 ИТ – информациона технологија
 ИКТ – информационо комуникационе технологије
 СИКТ– Сектор за информационо-комуникационе технологије
 СИКТ-ОД10 – одељење за рачунарске комуникације,управљање мрежама и
интернет технологије
 СИКТ-ОД20 – одељење за координацију и подршку развоју електронске управе,
системску и техничку подршку
 СЕФП - Сектор за финансијско-материјалне послове
 УЗЗПРО-NET - Рачунарско-комуникациона мрежа Управе за заједничке послове
републичких органа
 QМS („Quality Management System”) – Систем управљања квалитетом;
 ISMS („Information Security Management System”) – Систем управљања безбедношћу
информација;
 HACCP („Hazard Analysis Critical Contorl Point“) – Систем анализе ризика и
контролних тачака
 Систем менаџмента - Управљачки систем или системи који се заједно
имплементирају и на који се односи ова процедура (нпр: ISO 9001:2015, ISO
27001:2013, HACCP систем).
4.

ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

Интерна:
 Пословник о квалитету;
 Сва документа QМS-а;
Екстерна:
 ISO 9000:2015, Системи управљања квалитетом - основе и речник, 2015. година;
 ISO 9001:2015, Системи управљања квалитетом - захтеви, 2015. година;
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 ISO 9004:2009, Системи управљања квалитетом - упутства за побољшање
перформанси, 2009. година;
 ISO/IEC 27001:2013, Информационе технологије – Технике безбедности – Системи
менаџмента безбедношћу информација – Захтеви
 ISO/IEC 27002:2013, Информационе технологије – Технике безбедности – Правила
праксе за управљање безбедношћу информација
 „Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene,
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)“. (Препоручени међународни кодекс праксе општа
начела хигијене хране)
 Наведени стандарди су били важећи у тренутку проглашења докумената QМС-а. У
случају објављивања нових издања, корисници се упућују на коришћење важећих
верзија стандарда.

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
5.1 Пријем захтева
Запослени у републичким органима шаљу захтев УЗЗПРО-у (званични допис преко
писарнице). Захтев се може односити на послове администрације, пројектовања,
изградње, развоја и обезбеђивање функционисања УЗЗПРО-NET, повезивање
републичких органа на интернет, отварање и администрацију званичних домена за
републичке органе, развој и одржавање e-mail система републичких органа, заштита
мреже републичких органа и података.
Захтев обавезно мора да садржи назив органа који упућује захтев, контакт телефон и
локацију, кратак опис услуге која се тражи, попуњене пратеће формуларе у зависности
од услуге која се тражи и овлашћено службено лице које потписује захтев.

5.2 Обрада захтева
За све послове важи следећи ток обраде захтева:
Захтев/допис се путем централне писарнице УЗЗПРО доставља директору УЗЗПРО. По
одобрењу директора УЗЗПРО и помоћника домоћника СИКТ захтев се доставља
одељењу СИКТ-ОД10 са налогом шта је одобрено, а шта није да се ради по
захтеву/допису.
Обраду захтева преузима запослени из СИКТ-ОД10 УЗЗПРО задужен за обраду захтева.
Запослени проверава да ли постоји потреба за појашњењем/допуном захтева и ако
постоји контактира особу наведену као контакт у захтеву и/или формулару. Уколико је
документација потпуна и нема нејасноћа у захтеву, запослени проверава техничку
изводљивост захтева. Уколико је и ово испуњено прелази на следећу тачку. Уколико се
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захтев не може испунити, о томе се обавештава државни орган (било усменим путем
преко контакт особе из формулара/захтева или званичним дописом).
Запослени задужен за извршење захтева приступа извршењу захтева и након тога
обавештава државни орган о испуњењу истог било усменим путем преко контакт особе
наведене у формулару или писаним путем, дописом који потписују директор УЗЗПРО,
помоћник директора СИКТа и начелник одељења СИКТ-ОД10), а затим послове
извршене по захтеву евидентира на форуму/ДМСу СИКТa.
По реализацији захтева, начелник одељења СИКТ-ОД10 спроводи поступак контроле и
затварања захтева. Службеник за евиденцију захтева корисника из СИКТ-ОД20
архивира захтев на форуму/ДМСу СИКТа и води рачуна да се сви службени
дописи/захтеви који су стигли преко писарнице враћају архивирани у архиву
писарнице републичких органа УЗЗПРО, а остали се чувају у СИКТ-у.

5.3 Регистрација домена
5.3.1. Процедура за регистрацију домена за државне органе (латинични назив
.gov.rs i ћирилични назив .упр.срб)
За регистрацију домена, потребно је да органи државне управе Управи за заједничке
послове републичких органа упуте :
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 Попуњен формулар УЗЗПРО за регистрацију домена који корисник може да нађе
на званичном сајту УЗЗПРО
 Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о
образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или
домен упр.срб.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2).
5.3.2. Процедура за регистрацију домена за правосудне органе

За регистрацију домена, правосудни органи потребно је да упуте:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 Попуњен формулар УЗЗПРО за регистрацију домена за правосудне органе који
корисник може да нађе на званичном сајту УЗЗПРО
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Министарство правде је дефинисало доменску структуру за потребе правосудних органа
и ову структуру званично доставило УЗЗПРО. По пријему достављене документације од
стране правосудног органа, уколико је потпуна, приступа се упоређивању захтеваног
имена домена из формулара са именима већ дефинисаних домена. Уколико се захтевано
име домена поклапа са дефинисаним именом домена за одговарајући правосудни орган,
приступа се обради захтева (тачка 5.2). Уколико се захтевано име не поклапа са
дефинисаним од стране Министарства правде о томе се обавештава правосудни орган
(емаилом контакт особе из формулара/захтева, путем телефона или званичним
дописом) са назнаком да мора да достави нови захтев где ће у формулару попунити
податке сагласне дефинисаним од Министарстава правде, а за потребе правосудних
органа.
5.3.3. Процедура за регистрацију домена за тужилаштва

За регистрацију домена, тужилаштва треба да упутите:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 Попуњен формулар УЗЗПРО за регистрацију домена за тужилаштва који корисник
може да нађе на званичном сајту УЗЗПРО
Министарство правде је дефинисало доменску структуру за потребе тужилаштва и ову
структуру званично доставило УЗЗПРО. По пријему достављене документације од стране
тужилаштва, уколико је потпуна, приступа се упоређивању захтеваног имена домена из
формулара са именима већ дефинисаних домена. Уколико се захтевано име домена
поклапа са дефинисаним именом домена за одговарајуће тужилаштво, приступа се
обради захтева (тачка 5.2). Уколико се захтевано име не поклапа са дефинисаним од
стране Министарства правде о томе се обавештава тужилаштво (емаилом контакт особе
из формулара/захтева, путем телефона или званичним дописом) са назнаком да мора да
достави нови захтев где ће у формулару попунити податке сагласне дефинисаним од
Министарстава Правде, а за потребе тужилаштва.

5.4 Трансфер резервисаних назива домена
5.4.1 Процедура за регистрацију (одобравање трансфера) резервисаних
назива .RS и .СРБ домена

Државни органи и органи локалне самоуправе за чије потребе су резервисани називи
.RS и .СРБ домена, а који се налазе на листама резервисаних назива домена, подносе
свом одабраном овлашћеном регистру захтев за регистрацију домена. Списак свих
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овлашћених регистара се налази на сајту www.rnids.rs/registri. Овлашћени регистар
предузима даље потребне активности за регистрацију домена.
За регистрацију (одобравање трансфера) резервисаног домена потребно је да
овлашћени регистар:
 Упути званичан допис УЗЗПРО, који треба да садржи контакт информације о
овлашћеном регистру и органу државне управе или локалне самоуправе који
жели да региструје резервисан назив домена.
 У прилогу дописа достави овлашћење државног органа или органа локалне
самоуправе којим се овлашћује регистар да може у име органа да изврши
регистрацију домена.
Након провере података из упућеног приступа се обради захтева (тачка 5.2).

5.5 Продужење регистрације домена
5.5.1 Процедура за продужење регистрације домена
За продужење регистрације домена државног органа потребно је упутити:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 Попуњен формулар УЗЗПРО за продужење регистрације домена који се може
наћи на званичном сајту УЗЗПРО
 Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о
образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или
домен упр.срб.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2)

5.6 Гашење домена
За гашење домена државног органа потребно је да орган упути званичан допис Управи
за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, у коме се
тражи гашење наведеног домена. Допис треба да буде насловљен на директора Управе
за заједничке послове републичких органа и оверен и потписан од стране овлашћеног
лица.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2)
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5.7 Промена назива домена
За промену назива домена државног органа потребно је упутити:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. У допису
тражити гашење домена са старим називом и регистрацију домена са новим
називом
 Попуњен формулар УЗЗПРО за регистрацију домена
 Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о
образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или
домен упр.срб.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2)

5.8 Добијање услуге електронске поште
Уколико орган државне управе жели да користи услугу електронске поште коју нуди
УЗЗПРО за потребе државних органа потребно је да достави:
• Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
• Попуњен УЗЗПРО формулар за email hosting
У самом захтеву за услугу електронске поште под тачком 5. орган државне управе се
изјашњава да ли жели да овласти особу за администрирање email налога или им ће
запослени УЗЗПРО вршити отварање, затварање и промену ових налога.
Тачка 5. захтева је:
„ДEO 5: НАЛОГ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ
УЗЗПРО, у склопу услуге коришћења електронске поште, нуди и могућност управљања
налозима електронске поште лицу које за то овласти орган државне управе. Управљање
(отварање, преглед, измена, промена статуса и ресетовање лозинке на почетну email
адресу) се врши преко налога на апликацији за администрацију електронске поште
(email адреса ).
У случају да желите ову услугу молимо Вас да попуните захтев за отварање налога за
администрацију ( управљање ) електронске поште ( следећа страница).
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У супротном, услуге администрације Ваших email адреса вршиће УЗЗПРО на Ваш
званичан захтев (допис оверен и потписан од стране овлашћеног лица). Отварање
налога електронске поште ће се вршити на званичан захтев органа државне управе уз
попуњен, потписан и оверен формулар са интернет странице http://prijava.uzzpro.gov.rs
(доступна из УЗЗПРО мреже), где се може видети и статус захтева.“
5.9 Отварање налога електронске поште
Уколико орган државне управе користи услугу електронске поште коју нуди УЗЗПРО за
потребе државних органа и у захтеву за добијање ове услуге се изјаснио да жели да
УЗЗПРО врши администрацију налога електронске поште, за отварање налога
електронске поште потребно је доставити:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 Попуњен,
потписан
и
оверен
формулар
са
интранет
странице
http://prijava.uzzpro.gov.rs ( доступна из УЗЗПРО мреже ). На овој интранет
страници се може видети и статус захтева.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2)
5.10 Модификација налога електронске поште
Уколико орган државне управе користи услугу електронске поште коју нуди УЗЗПРО за
потребе државних органа и у захтеву за добијање ове услуге се изјаснио да жели да
УЗЗПРО врши администрацију налога електронске поште, за модификацију налога
електронске поште потребно је доставити званичан допис Управи за заједничке послове
републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе
за заједничке послове републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица, у коме се прецизно наводи спецификација тражене модификације налога као и
контакт подаци особе која покреће иницијативу за модификацију налога.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2)
5.11 Отварање налога на форуму СИКТ (DMS)
Уколико постоји потреба да запослени у УЗЗПРО приступа форуму Сектора за
информационо-комуникационе технологије (DMS) потребно је да достави формулар за
приступ форуму, попуњен и потписан од стране начелника одељења у коме запослени
ради. Формулар се доставља на одобрење помоћнику директора СИКТ.

По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2).
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5.12 Процедура за отварање хостинга интернет презентације
Уколико орган државне управе жели да аплицира за услугу хостинга интернет
презентације коју нуди УЗЗПРО за потребе државних органа, потребно је да се у свом
захтеву за добијање ове услуге изјасни да жели да УЗЗПРО врши администрацију
хостинга и да достави:


Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 2226, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 Попуњен, потписан и оверен формулар за хостинг.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2). Корисник потписује УЗЗПРО
записник о хостингу уз који иде прилог са параметарима (user/pass) за приступ
hostingу.
5.13 Приступ мрежним ресурсима у оквиру УЗЗПРО-НЕТ

Уколико држави орган који користи услуге УЗЗПРО-НЕТ има потребу да приступа
сервисима другог државног органа на УЗЗПРО-НЕТ потребно је да достави:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 Доказ да има дозволу државног органа - власника сервиса за приступ траженим
сервисима.
По пријему захтева приступа се обради захтева (тачка 5.2).
5.14 VPN сервис
VPN УЗЗПРО сервис омогућава крајњим корисницима УЗЗПРО да на заштићен и сигуран
начин, преко Интернета, приступа мрежним ресурсима и сервисима УЗЗПРО, као и
ресурсима у оквиру своје институције.

Уколико постоји потреба да републички орган користи услугу VPNa серсвиса потребно
је да достави:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. У допису
тражити заштићену услугу приступа ресурсима и сервисима у УЗЗПРО-НЕТ са
Интернета. Уколико ресурси и сервиси нису власништво државног органа који
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тражи приступ мора прибавити и доставити сагласност државног органа који је
власник ресурса.
Попуњен формулар за VPN сервис где корисник детаљно дефинише којим
ресурсима и сервисима има потребу да присупа у оквиру мреже УЗЗПРО-НЕТ.
Запослени задужен за администарацију мреже из одељења СИКТ-ОД10 врши
потребну конфигурацију, тестирања мрежне опреме да би реализовао тражени
VPN сервис. Након завршене конфигурације мреже корисник потписује УЗЗПРО
записник о VPNу уз који иде прилог са параметарима (user/pass) за приступ
сервисима на УЗЗПРО-НЕТ кроз VPN.

5.15 Јавна IP адреса
За доделу јавне IP адресе потребно је упутити:
 Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове
републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. У допису
тражити јавну IP aдресу за одговарајућу приватну и навести права приступа
јавној адреси са интернета и из УЗЗПРО-NET. Државни орган може да тражи јавну
адресу само за ону приватну која је државном органу додељена на коришћење
од стране УЗЗПРО/СИКТ.
Запослени задужен за администарацију мреже из одељења СИКТ-ОД10 врши
потребну конфигурацију мреже сходно траженим правима приступа да би сервис
за који се тражи јавна адреса био доступан са Интернета.
5.16 Изградња нове локално-рачунарске мреже
За изградњу нове локално рачунарске мреже потребно је упутити званичан допис
Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд,
насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, оверен и
потписан од стране овлашћеног лица. У допису навести у којој згради и ком делу зграде
се тражи изградња нове локално-рачунарске инфраструктуре, као и за потребе ког
државног органа.

Фирми, са којом УЗЗПРО има склопљен уговор о изградњи мрежа, дописом се захтева
снимак стања мреже на терену, као и достављање понуда за изградњу мреже која
садржи спецификацију са ценама опреме и радова неопходних за реализацију захтева
по снимљеном стању. Снимак стања мреже на терену се ради са инжењерима СИКТОД10. По добијеној понуди СИКТ прибавља писану сагласност од директора УЗЗПРО и
помоћника директора СЕФП. Уколико је мишљење позитивно, СИКТ дописом обавештава
фирму да се приступа пословима изградње мреже по понуди. Након извршених радова
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овлашћени представник фирме, шеф одсека и начелник СИКТ-ОД10 потписују Записник
о примопредаји радова и услуга. Комплетан процес се завршава кад се изврши плаћање
од стране Управе за трезор, а по захтеву УЗЗПРО. Да би се извршило плаћање, фирма
са којом УЗЗПРО има уговор о изградњи мрежа треба да достави: копију службеног
дописа корисника који је упутио захтев, позивно писмо УЗЗПРО за изгрању мреже,
сагласност директора УЗЗПРО, понуду, записник о примопредаји радова и пројекат
изведеног стања мреже.
5.17 Exchange налог
Уколико корисник нема постојећи налог на домену, администратор га креира водећи
рачуна о договореним правилима за именовање и доделу корисничке шифре. Након
креирања налога конфигурише се поштанско сандуче за тај кориснички налог.
У случају да корисници имају додатне захтеве, као што је на пример подешавање
дељених календара, врше се одговарајућа подешавања на Exchange серверу и у
корисничком поштанском сандучету.

5.18 Антивирусна заштита
На сваком рачунару у мрежи мора бити инсталиран антивирусни софтвер. Ажурирање,
конфигурација, инсталација нових верзија антивирусне заштите на клијентским
рачунарима и слично, врши се централизовано коришћењем централног антивирусног
сервера. Уколико повезивање са централним сервером није могуће, подешава се
ажурирање преко Интернет конекције. За рачунаре који немају приступ Интернету
ажурирање и инсталација нових верзија ради се ручно.
Инсталацију на клијентским рачунарима сервисер обавља локалном инсталацијом путем
инсталационог скрипта, а тамо где то мрежни услови дозвољавају удаљеном
инсталацијом са сервера.
Инсталацију, конфигурисање и одржавање централног антивирусног сервера обавља
администратор.

5.19 Windows server update services (WSUS)
Да би се смањило оптерећење мрежног протока кроз Интернет, администратор
конфигурише локални WSUS сервер на коме се реплицирају све надоградње за
Microsoft Windows оперативне системе.
Ажурирање Windows клијентског софтвера са сигурносним закрпама и другим видовима
надоградње врши се централно преко локалног WSUS сервера. Клијенти су у
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зависности од локације у мрежи конфигурисани централно преко доменских групних
полиса које дефинише администратор, или подешавањем локалних полиса од стране
сервисера.
5.20 Дељени фолдери
У зависности од потреба и захтева корисника администратор формира заједничку
централну локацију на којој је омогућено креирање и модификовање дељених
докумената у облику директоријумске структуре. Строго се води рачуна да се за сваког
појединачног корисника одреди минимални ниво приступа дељеним директоријумима и
документима неопходан за несметан рад. Администратор дефинише ниво приступа
директоријумима и документима коришћењем дозвола за дељење директоријума и
безбедносних дозвола за дељенe директоријумe и документe.
5.21 Контрола
По реализацији захтева, шеф одсека и начелник одељења СИКТ-ОД10 спроводе
поступак контроле и затварања захтева. Уколико се приликом контроле утврди да
захтев није реализован на задовољавајући начин, исти се враћа у поступак
РЕАЛИЗАЦИЈА/ПРОСЛЕЂИВАЊЕ ЗАХТЕВА или ДИЈАГНОСТИКА.
5.22 Верификација

Уколико се приликом контроле утврди да захтев јесте реализован на задовољавајући
начин, врши се обавештавање подносиоца захтева дописом/емаилом. Руководилац
СИКТ-ОД10 означава захтев корисника на форуму/ДМСу СИКТа завршеним. Службеник
за евиденцију захтева корисника из СИКТ-ОД20 архивира захтев на форуму/ДМСу
СИКТа и води рачуна да се сви службени дописи/захтеви који су стигли преко
писарнице враћају архивирани у архиву писарнице републичких органа, а остали се
чувају у СИКТ-у. Начелник СИКТ-ОД10, уколико процени да треба, може додатно
организовати чување одређених докумената у интерним базама СИКТ-ОД10.
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7. ЗАПИСИ (који произилазе из ове процедуре)

Број
примерака

Назив записа
Формулар за
регистрацију
домена_gov
Формулар за
регистрацију
домена_jt
Формулар за
регистрацију
домена_sud
Формулар за
продужење
регистрацие домена
Пример захтева за
регистрацију домена
(резервисани
домени)

1

1

1

1

1

Формулар за email
hosting

1

Формулар за приступ
форуму

1

Формулар за VPN
сервис

1

Записник о VPN
приступу

1

Записник о
примопредаји радова

Формур за хостинг

4

1

Период чувања

Одговорност за
чување

2

СИКТ

2

СИКТ

2

СИКТ

2

СИКТ

2

СИКТ

2

СИКТ

2

СИКТ

2

СИКТ

2

СИКТ

5

2

Прилог
број
1

1

1

2

3

4

5

6

7

СИКТ
СЕФП
СИКТ
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